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D/iala jac na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240, z pozn. zmianami/
Wojt Gminy Oporow przedstawia, co nast^puje:

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY
OPOROW NA DZIEN 30 CZERWCA 2012 R.

DQCHODY
Plan dochodow budzetowych po zmianach na przestrzeni I polrocza 2012 r.
wynosil 6.726.848,52 zl w tym:

- dochody biezs|ce: 6.582.643,32
- dochody maj^tkowe: 144.205,20

\Vykonanie: 3.736.172,26 zl, w tym:
- dochody biez^ce: 3.717.511,43, co stanowi 56,47% planu rocznego
- dochody maj^tkowe: 18.660,83, co stanowi 12,94% planu rocznego

Wykonanie dochodow ogolem stanowilo 55,54 % planu rocznego i przedstawia
sic naslcpu jaro:

1. Dz.010 ROLNICTWO I LOWIECTWO
Plan: 184.297,08 wykonanie: 184.691,29 tj. 100,21 % planu.

- rozdz* 01095 - Pozostala dzialalnosc
a) dochody biez^ce, w tym:

- dochody wiasne
§0690 plan: 100,00 wykonanie: 0 - wplywy z optat za niedopelnienie

obowi^zku ubezpieczen budynkow rolniczych
§0750 plan: 1.000,00 wykonanie: 1.494,21 - dzierzawa K61 Lowieckich

- z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych gminie ustawami
§2010 plan: 183.197,08 wykonanie: 183.197,08 - dotacja celowa z
budzetu panstwa w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap^dowego

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI^
ELEKTRYCZN4, GAZ I WOD^ .

Plan: 180.500,00 wykonanie: 70.859,04 tj. 39,25 % planu.
- rozdt. 40002 - Dostarczanie wody

a) dochody biezqce, w tym:
- dochody wiasne
§ 0690 plan: 0 wykonanie: 175,15 - koszty upomnienia
§ 0830 plan: 180.000,00 wykonanie: 70.527,34 - optaty za pobor wody
§0920 plan: 500,00 wykonanie: 156,55 - pozostate odsetki

3. Dz, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan: 57.200,00 wykonanie : 18.799,63, tj, 32,86% planu.



- rozdz- 70005 - Gospodarka gruntatni i nieruchomosciami
a) dochody biez^ce, w tym:

- dochody wiasne
§ 0470 plan: 3.000,00 wykonanie: 2.283,22 - optaty za wieczyste uzytkowame
§0750 plan: 23.000,00 wykonanie: 10.014,43 - czynsze
§0920 plan: 1.200,00 wykonanie: 1.243,70 - odsetki pozostale

b) dochody maj^tkowe, w tym:
- dochody ze sprzedazy majatku
§ 0770 plan: 30.000,00 wykonanie: 5.258,28 - sprzedaz mienia

4. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan: 72.559,00 wykonanie: 39.110,00, tj. 53,90 % planu, w tym:
- rozdz. 75011 - Urz%dy wojewodzkie

plan: 72.559,00 wykonanie: 39.110,00
a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne

§ 2360 plan: 3,00 wykonanie: 0 - 5% dochody za czynnosci zwia^zane z
udostejpnianiem danych osobowych

- z zakresu adminlstracji rzadowej i innych zleconych gminie
ustawami

§2010 plan: 72.556,00 wykonanie: 39.110,00 - dotacja celowa z budzetu
paristwa na zadania zlecone .

- rozdz. 75023 - Urzqd gminy
plan: 0 wykonanie: 0

a) dochody biezqce, w tym:
- dochody wiasne
§ 0570 plan: 0 wykonanie: 0 -wplatakary

5. Dz. 751 URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ, KONTROL11 OCHRONY PRAWA ORAZ
S^DOWNICTWA

Plan: 426,00 wykonanie: 213,00 , tj. 50 % planu
- rozdz* 75101 - Urzgdy naczelnych organow wladzy panstwowej,

kontroli i ochrony prawa
plan: 426,00 wykonanie: 213,00

a) dochody biez^ce, w tym:
- z zakresu administracji rza.dowej i innych zleconych gminie

ustawami
§ 2010 plan: 426,00 wykonanie: 213,00 - dotacja celowa z budzetu panstwa
na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia stalego rejestru wyborcow



6. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

Plan: 1.500,00 wykonanie: 1.500,00, tj. 100%planu
- rozdz- 75414 - Obrona cywilna
plan: 1.500,00 wykonanie: 1.500,00

a) dochody biezjjce, w tym:
- z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych gminie

ustawami
§ 2010 plan: 1.500,00 wykonanie: 1.500,00 - dotacja celowa zbudzetu

panstwa na zadania zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej

7. Dz. 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH , OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJ^CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWI^ZANE Z ICH POBOREM

Plan: 1.722.358,00 wykonanie: 858.324,52 tj. 49,83% planu, w tym:

- rozdz. 75601 - Wpfywy z podatku dochodowego od osob flzycznych
plan: 1.500,00 wykonanie : 0

a) dochody biezqce, w tym:
- dochody wlasne
§0350 plan: 1.500,00 wykonanie: 0 - wplywy z karty podatkowej

- rozdz. 75615- Wpfywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

plan : 387.637,00 wykonanie: 228.712,00 tj. 59 % planu
a) dochody hie/are, w tym:

- dochody wiasne
§0310 plan: 356.000,00 wykonanie: 203.896,00 - podatek od

nieruchomosci
§0320 plan: 12.000,00 wykonanie: 8.441,00 - podatek rolny
§ 0330 plan: 7.400,00 wykonanie: 4.524,00 - podatek lesny
§0340 plan: 3.200,00 wykonanie: 1.600,00 - podatek od srodkow

transportowych
§0500 plan: 4.000,00 wykonanie: 3.938,00 - podatek od cc
§ 0690 plan: 0 wykonanie: 44,00 - koszty upomnienia
§0910 plan: 5.037,00 wykonanie: 6.269,00 - odsetki

- rozdz. 75616 - Wpfywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz

podatkow i oplat lokalnych od osob fizvcznych
plan: 846.000,00 wykonanie: 425.153,49 tj. 50,25 % planu
a) dochody biez^ce, w tym:

- dochody wlasne



§ 0310 plan: 17.200,00 wykonanie: 9.214,00 - podatek od
nieruchomosci

§0320 plan: 768.000,00 wykonanie: 374.123,38 - podatek rolny
§ 0330 plan: 100,00 wykonanie: 63,00 - podatek lesny
§0340 plan: 5.800,00 wykonanie: 6.069,00 - podatek od srodkow

transportowych
§0360 plan: 10.000,00 wykonanie: -92,28 - podatek od spadkow i

darowizn
§ 0430 plan: 100,00 wykonanie: 0 - wplywy z oplaty targowej
§0500 plan: 34.000,00 wykonanie: 19.153,10 - podatek od cc
§ 0690 plan: 500,00 wykonanie: 492,80 - zwrot kosztow upomnienia
§ 0910 plan: 10.300,00 wykonanie: 16.130,49 - odsetki

- rozdz. 75618 - Wptywy z innych oplat stanowiqcych dochodyjst na
podstawie ustaw

plan: 25.300,00 wykonanie: 8.297,00 tj. 32,79% planu
a) dochody biezijce, w tym:
- dochody wlasne
§ 0410 plan: 25.300,00 wykonanie: 8.297,00 - wplywy z oplaty skarbowej

- rozdz. 75621 - Udziaty gminy wpodatkach stanowiqcych dochod
budzetu panstwa

plan: 461.921,00 wykonanie: 196.162,03 tj. 42,46 % planu
a) dochody biez^ce, w tym:

- dochody wlasne
§ 0010 plan: 461.421,00 wykonanie: 195.156,00 - podatek dochodowy od

osob fizycznych
§ 0020 plan: 500,00 wykonanie; 1.006,03 - podatek dochodowy od osob

prawnych
8. Dz. 758 ROZNE ROZL1CZENIA

Plan: 3.393.421,80 wykonanie: 1.916.973,30 tj.56,49% planu, w tym:

- rozdz. 75801 - Cz$sc oSwiatowa subwencji ogolnej dla gminy
plan: 1.892.553,00 wykonanie: 1.164.648,00

a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne

§ 2920 plan: 1.892.553,00 wykonanie: 1.164.648,00-subwencja oswiatowa

- rozdz. 75807 - Czgsc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gminy
plan: 1,496.074,00 wykonanie : 748.038,00

a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne
§ 2920 plan: 1.496.074,00 wykonanie: 748.038,00 - subwencja gminna

- rozdz. 75814 - Rozne rozliczenia finansowe



plan: 4.794,80 wykonanie: 4.287,30
a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne

§ 0920 plan: 4.794,80 wykonanie: 4.287,30 - odsetki od srodkow
pieni^znych / w tym lokaty over night/

9. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Plan: 1.100,00 wykonanie: 1.134,00 tj. 103,09%planu

- rozdz* 80113 - Dowozenie uczniow do szkol
plan : 0 wykonanie : 534,00

a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne

§ 0960 plan: 0 wykonanie: 534,00 - wplata darowizn

- rozdz. 80195- Pozostala dzialalnosc
plan: 1.100,00 wykonanie: 600,00

a) dochody biezqce, w tym:
- dochody wlasne
§ 0570 plan: 1.100,00 wykonanie: 600,00 - wplata kary pieni^znej

10. Dz. 851 OCHRONA ZDROXVIA
- rozdz- 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Plan: 25.000,00 wykonanie: 17.571,72 tj. 70,29 % planu.

a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne

§ 0480 plan: 25.000,00 wykonanie: 17.571,72 - wptywy z oplat za zezwolenia
na sprzedaz alkoholu.

ll.Dz.852 POMOC SPOLECZNA
Plan: 944.350,44 wykonanie: 586.700,73 tj. 62,13 % planu, w tym:
- rozdz. 85212 - Swiadczenia rodzinne, swiadczenie zfunduszu

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
plan: 661.087,00 wykonanie: 350.819,49

a) dochody biez^ce, w tym:
- dochody wlasne

§ 2360 plan: 3.000,00 wykonanie: 2.609,49 - dochody nalezne w zakresie
funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych

- z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych gminie
ustawami

§ 2010 plan: 658.087,00 wykonanie: 348.210,00 - dotacja na zadania
zlecone gminie



- rozdz. 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajgciach w centrum integracji
spolecznej

plan: 7.248,00 wykonanie: 4.889,00
a) dochody biez^ce, w tym:

- dochodv wlasne
§ 2030 plan: 3.900,00 wykonanie: 1.885,00 - dotacja na dofmansowanie

zadari wlasnych gminy
- z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych gminie

ustawami
§ 2010 plan: 3.348,00 wykonanie: 3.004,00 - dotacja celowa z budzetu

panstwa na zadania zlecone gminie.

- rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

plan: 26.758,00 wykonanie: 22.565,00
a) dochody biez^ce, w tym:
- dochodv wlasne

§ 2030 plan: 26.758,00 wykonanie: 22.565,00 - dotacja na dofmansowanie
zadan wJasnych gminy

- rozdz. 85216 - Zasilki stale
plan: 30.275,00 wykonanie: 21.022,00
a) dochody bieiqce, w tym:
- dochodv wlasne

§ 2030 plan: 30.275,00 wykonanie: 21.022,00 - dotacja na dofmansowanie
zadan wlasnych gminy

- rozdz. 85219- Osrodki pomocy spolecznej
plan: 58.801,00 wykonanie: 31.255,00
a) dochody biezqce, w tym:

- dochody wiasne
§ 2030 plan: 58.801,00 wykonanie: 31.255,00 - dotacja celowa z budzetu

panstwa na dofmansowanie zadan wlasnych gminy

- rozdz. 85295 - Pozostala dzialalnosc
plan: 160.181,44 wykonanie: 156.150,24
a) dochody biez^ce, w tym:

- dochodv wlasne
§ 2030 plan: 14.977,00 wykonanie: 10.945,00 - dotacja celowa z budzetu

panstwa na dofmansowanie zadan wlasnych gminy w
zakresie dozywiania podopiecznych / 70% zadania/

§ 0970 plan: 700,00 wykonanie: 700,80 - refundacja przez PUP w zakresie
prac spolecznie uzytecznych za m-c 12/2011



- srodki na zadania biezace z udziatem srodkow unijnych
§ 2007 plan: 129.261,20 wykonanie: 129.261,20 - dotacja w zakresie

Programu Operacyjnego ,,Kapitat Ludzki „
§ 2009 plan: 6.843,24 wykonanie: 6.843,24 - dotacja w zakresie Programu

Operacyjnego ,,Kapitat Ludzki „
- z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych gminie

ustawami
§ 2010 plan: 8.400,00 wykonanie: 8.400,00 - dotacja celowa z budzetu

panstwa na zadania zlecone gminie.

12. Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- rozdz. 85415 Pomoc material na dla uczniow
Plan: 24.931,00 wykonanie: 24.931,00 tj. 100%planu.
a) dochody biezace, w tym:

- dochodv wiasne
§ 2030 plan: 24.931,00 wykonanie: 24.931,00 - dotacja celowa na

dofmansowanie zadan wtasnych gminy w zakresie udzielania pomocy
materialnej uczniom zamieszkalym na terenie gminy Oporow /80% zadania/.

13. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

Plan: 103.000,00 wykonanie: 1.961,48 tj. l,9%planu
- rozdz. 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod

Plan: 98.000,00 wykonanie: 0
- dochodv majatkowe, w tym:

§ 6299 plan: 98.000,00 wykonanie: 0 - wplaty darowizn na inwestycj? z
udziakm srodkow europejskich

- rozdz* 90019 - Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow i kar za
korzystanie ze srodowiska
Plan: 5.000,00 wykonanie: 1.961,48

a) dochody biez^ce, w tym:
- dochodv wlasne

§ 0690 plan: 5.000,00 wykonanie: 1.961,48 - wplywy z oplat za korzystanie
ze srodowiska / udziaty z UM/

14. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- rozdz. 92109Domy i osrodki kultury, swietlice i kiuby
Plan: 16.205,20 wykonanie: 13.402,55 tj. 82,72% planu.
a) dochody maj^tkowe, w tym:

§ 6207 plan: 16.205,20 wykonanie: 13.402,55 - srodki przekazane w
ramach umowy pomocy w zakresie zadania pn. „ Modernizacja swietlicy gminnej
w miejscowosci Kamienna gmina Oporow", zrealizowanego w 2011 roku z
udziatem srodkow europejskich



Ulg ustawowych w podatku rolnym zastosowano w I polroczu 2012 roku na
ogolna^ kwot$ 91.433,12 w tym:

- ulgi inwestycyjne 71.017,28
- ulgi z tytutu nabycia gruntow 20.415,84
- ulgi zolnierskie

Ulgi ustawowe w podatku lesnym stanowity kwot§ 2.945,54 zl.

Skutki obnizenia gornych stawek podatkow obliczone za okres
sprawozdawczy stanowity kwote^ 306.479,38 w tym;
- podatek od nieruchomosci 11.822,86
- podatek rolny - 286.839,64
- podatek od srodkow transportowych 7.816,88

Skutki udzielonych przez gmin^ ulg, zwolnien / bez ulg ustawowych/
stanowily kwote_ 64.505,98 w tym:

- podatek od nieruchomosci - 64.505,98

Skutki umorzen zaleglosci podatkowych stanowity kwot? 3.219,03
w tym:
- podatek od nieruchomosci 60,00
- podatek rolny 3.032,03
-odsetki 127,00
Skutki rozlozenia na raty i odroczenia terminu platnosci
stanowily kwot? 9.872,38 w tym:
- podatek rolny 9.354,38
-odsetki 518,00
Skutki ogolem stanowily kwot£ 384.076,77 zl, natomiast ulgi ustawowe
ogolem stanowily kwot^ 94.378,66 zl.

Umorzenia niepodatkowych naleznosci budzetowych na dz. 30.06.2012 r.
nie wyst^pily, w tym:
- oplaty za wode_ 0
- odsetki za wod$ 0
- czynsze 0
- odsetki od czynszow 0
- uzytkowanie wieczyste - 0
- koszty upomnienia 0

Naleznosci pozostale do zaplaty stanowia^ kwote_ 1.049.132,31
natomiast zalegtosci stanowia^kwote_ 287.425,97, w tym:

naleznosci ogolem zaleglosci
- zapoborwody 22.275,63 22.275,63
- odsetki od zalegtosci za wod? 6.308,30 6.308,30
- uzytkowanie wieczyste 1.045,48 0



czynsze, dzierzawy
sprzedaz mienia
odsetki pozostale

z tytulu kary pieni^znej
wptywy z karty podatkowej
podatek od nieruchomosci od osob
prawnych
podatek rolny od osob prawnych
podatek lesny od osob prawnych
podatek od srodkow transportowych
od osob prawnych
odsetki od osob prawnych

podatek od nieruchomosci od osob
fizycznych
podatek rolny od osob fizycznych
podatek lesny od osob fizycznych
podatek od srodkow transportowych
podatek od spadkow i darowizn
podatek od czynnosci cywilnoprawnych
podatek rolny osob fizycznych

/ zahipotekowany/
odsetki od podatkow i opiat od osob

fizycznych
naleznosci z tytulu kar pieni^znych

12.570,56
24.000,00

212,00
500,00
222,32

183.226,00
8.187,00
4.529,00

1.600,00
8,70

21.436,00
516.673,38

26,00
4.849,00
4.819,05

103,90

9.653,00

65.895,10
7.750,00

naleznosci z tytulu zaliczek alimentacyjnych
i funduszu alimentacyjnego 153.241,89

663,70
0

212,00
0

222,32

975,00
1,00
0

0
8,70

3.837,00
107.047,88

0
1.030,00
1.036,67

103,90

9.653,00

0
0

134.050,87

Nadplaty w podatkach i oplatach stanowily kwot$ 2.894,90 zl w tym:
- oplata za wod$ 0
- sprzedaz mienia - 2.258,28
- karta podatkowa 0
- podatek od nieruchomosci 0,20
- podatek rolny 597,20
- podatek od cc 39,22
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WYDATKI

Plan wydatkow budzetowych po zmianach na przestrzeni I polrocza 2012 r.
wynosil 6.917.335,52 \ tym:

- wydatki biezijce: 6.167.586,52
- wydatki majqtkowe: 749.749,00

Wykonanie wydatkow 3.114.743,40, w tym:
- wydatki biezace: 3.114.678,70, co stanowi 50,5 % planu rocznego
- wydatki maj^tkowe: 64,70 co stanowi 0 % planu rocznego.

Wykonanie wydatkow ogolem stanowito 45,03% planu rocznego i przedstawia
sif nas tcpu jaeo:
1. Dz.010 ROLNICTWO I LOWIECTWO
plan: 198.797,08 wykonanie: 191.043,04 tj. 96,1% planu
- rozdz- 01030 - Izby Rolnicze

plan: 15.500,00 wykonanie: 7.763,09
a) wydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 15.500,00 wykonanie: 7.763,09 - skladki na
rzecz Izby Rolniczej Wojewodztwa Lodzkiego

- rozdz. 01095 Pozostala dzialalnoic
plan: 183.297,08 wykonanie: 183.279,95
a) wydatki biezace , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 2.845,68 wykonanie: 2.845,68
- zadania statutowe - plan: 180.451,40 wykonanie: 180.434,27,
w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap^dowego oraz post^powania w sprawie w kwocie 180.351,40
zl oraz zwrot nieslusznie pobranej dotacji w roku 2011 w kwocie 82,87 zl.

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI^
ELEKTRYCZN^ , GAZ I WOD^

- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
plan: 270.700,00 wykonanie: 185.726,83 tj. 68,6 % planu

a) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 1.000,00 wykonanie: 0
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 90.000,00 wykonanie: 47.229,47
- zadania statutowe - plan: 179.700,00 wykonanie: 138.497,36 w zakresie
dostarczania wody

Zobowia^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych stanowib/
kwot? 2.575,28 zh

3. Dz. 600 TRANSPORT 1 L^CZNOSC
plan: 387.000,00 wykonanie: 73.338,27 tj. 18,95% planu
- rozdz- 60004 - Lokalny transport zbiorowy
plan: 15.000,00 wykonanie: 7.500,00

a) wydatki biezace , w tym:

1 1



- dotacja na zadania biez^ce - plan: 15.000,00 wykonanie: 7.500,00 dotacja
celowa przekazana Miastu Kutno na zadania w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, zgodnie z zawartym porozumieniem

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
plan: 372.000,00 wykonanie: 65.838,27
a) wydatki biezace, w tym:

- zadania statutowe - plan: 82.000,00 wykonanie: 65.785,97 w zakresie
biezajzego utrzymania drog gmmnych.

b) wydatki majatkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 290.000,00 wykonanie: 52,30
w zakresie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102369 E Oporow-
Wola Owsiana" oraz zadania pn." Modernizacja drogi gminnej"
Zobowia^zania niewymagalne w zakresie zadan statutowych stanowiry kwot$
5.891,70 zl

•4. Dz. 630 TURYSTYKA
- rozdz> 63001 Osrodki informacji turystycznej
plan: 500,00 wykonanie: 0
a) wydatki biezace, w tym:

- zadania statutowe - plan: 500,00 wykonanie: 0 - w zakresie
funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Oporowie

5. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- rozdz. 70005 ~ Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
plan: 10.000,00 wykonanie: 2.723,23 tj. 27,23 % planu
a) wydatki biezace, w tym :

- zadania statutowe - plan: 10.000,00 wykonanie: 2.723,23 - w zakresie
wyceny, ogtoszen , roznych oplat, energii elektrycznej i inne.

6. Dz. 710 DZIALALNOSC USLUGOWA
plan: 30.300,00 wykonanie: 3.185,70 tj. 10,51 % planu
- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 30.000,00 wykonanie: 3.185,70,
a) wydatki biei^ce, w tym:
- zadania statutowe - plan: 30.000,00 wykonanie: 3.185,70 w tym za
opracowanie 7 szt. decyzji o warunkach zabudowy.

- rozdz. 71035 - Cmentarze
plan: 300,00 wykonanie: 0
a) wydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 300,00 wykonanie: 0
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7. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan: 1.293.829,00 wykonanie: 552.056,39 tj. 42,67 % planu

- rozdz. 75011 - Urzqd wojewodzki
plan: 72.556,00 wykonanie: 36.506,81
a) wydatki biezace , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 71.517,00 wykonanie: 35.938,50
- zadania statutowe - plan: 1.039,00 wykonanie: 568,31 w zakresie zadan
zleconych m.in. transport dowodow osobistych

- rozdz. 75022 - Rada gminy
plan: 83.000,00 wykonanie: 39.620,32
a) wydatki biezace , w tym:

- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 78.000,00 wykonanie: 39.000,00
- zadania statutowe - plan: 5.000,00 wykonanie: 620,32 w zakresie

funkcjonowania Rady Gminy

- rozdz. 75023 - Urz({d gminy
plan: 1.063.773,00 wykonanie: 444.324,72

c) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 3.000,00 wykonanie: 0
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 848.773,00 wykonanie: 362.880,83
- zadania statutowe - plan: 212.000,00 wykonanie: 81.443,89
w zakresie funkcjonowania Urz^du Gminy

Zobowiazania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych stanowtiy
kwot? 24.584,32 natomiast w zakresie wydatkow statutowych - 1.722,00 zi

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
plan: 3.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki biezace , w tym:
- zadania statutowe - plan: 3.000,00 wykonanie: 0

- rozdz. 75095 - Pozostala dzialalnosc
plan: 71.500,00 wykonanie: 31.604,54
a) wydatki biezace, w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 1.500,00 wykonanie: 693,34
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 55.000,00 wykonanie: 28.540,63
- zadania statutowe - plan: 15.000,00 wykonanie: 2.370,57 - w zakresie

zatrudnienia pracownikow w ramach robot publicznych, efektywnosci,
wynagrodzen agencyjno prowizyjnych/ sottysi/ oraz wydatki zwia^zane z poborem
podatkow i oplat.

Zobowiazania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych stanowily kwot$
4.166,76 zt.

L3



8. Dz. 751 URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ , KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ

S^DOWNICTWA
plan: 426,00 wykonanie: 125,11 tj. 30,22 % planu

- rozdz* 75101 - Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa

plan: 426,00 wykonanie: 125,11
a) wvdatki biezace , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 426,00 wykonanie: 125,11 -w zakresie

prowadzenia stalego rejestru wyborcow.
Zobowiazania niewymagalne stanowily kwot$ 85,32 w zakresie wynagrodzen i
pochodnych.

9. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

plan: 44.500,00 wykonanie: 15.195,97 tj. 34,15% planu
I - rozdz. 75412 - Ochotnicze straze pozarne

plan: 25.000,00 wykonanie: 15.182,07
a) wvdatki biezace ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 5.000,00 wykonanie: 2.385,00
- zadania statutowe - plan: 20.000,00 wykonanie: 12.797,07 - w zakresie

wydatkow zwia^zanych z gotowoscia_bojowa^5 jednostek OSP.
Zobowiazania niewymagalne w zakresie wynagrodzen stanowity kwot? 75,00 zl.

- rozdz. 75414 - Obrona cywilna
plan: 4.500,00 wykonanie: 13,90
a) wvdatki biezace. w tym:

- zadania statutowe - plan: 4.500,00 wykonanie: 13,90 w zakresie zadan
obrony cywilnej.

) - rozdz. 75421 - Zarzqdzanie kryzysowe
plan: 15.000,00 wykonanie: 0
a) wvdatki biezace, w tym:

- zadania statutowe - plan: 15.000,00 wykonanie: 0 - rezerwa celowa na
wydatki w zakresie zarza^dzania kryzysowego

10. Dz. 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
- rozdz* 75702 - Obsluga papierow wartosciowych , kredytow ipozyczekjst
plan: 115.000,00 wykonanie: 58.866,43 tj. 51,19% planu
a) wvdatki biezace. w tym:
- obshiga dlugu - plan: 115.000,00 wykonanie: 58.866,43 w zakresie
odsetek od kredytow i pozyczki
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12. Dz. 758 ROZNE ROZLICZENIA
plan: 10,000,00 wykonanie: 2.626,26

- rozdz. 75814 Rozne rozliczenia finansowe
plan: 2.630,00 wykonanie: 2.626,26
a) wydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 2.630,00 wykonanie: 2.626,26 w zakresie zwrotu
nieslusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

- rozdz- 75818 - Rezerwy ogolne i celowe
plan: 7.370,00
b) wydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 7.370,00 - w zakresie ogolnej rezerwy budzetowej

13. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
plan: 2.870.414,00 wykonanie: 1.411.320,74 tj. 49,17% planu
- rozdz- 80101 - Szkofy podstawowe
planogolem: 1.611.896,00 /w tym biezace -.1.537.147,00 ; inwestycyjne: 74.749,007
wykonanie ogotem: 783.172,37/w tym biez^ce:783.172,37; inwest.: O/ tj.48,6% planu

a) wydatki biezace, w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 74.019,00 wykonanie:

33.304,31 /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.312.069,00 wykonanie: 650.853,63
- zadania statutowe - plan: 151.059,00 wykonanie: 99.014,43 w zakresie
funkcjonowania 2 szkol podstawowych

b) wydatki majatkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 74.749,00 wykonanie: 0
w zakresie zadania pn. „ Przebudowa kotlowni w budynku ZS w Szczycie"

Zobowia^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych i swiadczen na
rzecz osob fizycznych stanowily kwot^ 41.834,43 zl.

- rozdz. 80103 - Oddziafy przedszkolne w szkolach podstawowych
plan: 136.000,00 wykonanie : 68.542,86 co stanowi 50,4 % planu
a) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 7.770,00 wykonanie: 3.553,85

/dodatki mieszkaniowe i wiejskie/
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 121.766,00 wykonanie: 60.624,49
- zadania statutowe - plan: 6.464,00 wykonanie: 4.364,52 w zakresie
funkcjonowania oddzialow przedszkolnych

Zobowiajzania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych oraz swiadczen
na rzecz osob fizycznych stanowity kwote_ 4.224,96 zl
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-rozdz. 80104 - Przedszkola
plan: 12.000,00 wykonanie: 5.877,00
a) wvdatki biezace, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Kutna - plan: 12.000,00 wykonanie: 5.877,00
w zakresie oplat za dzieci ucze_szczaja^ce do przedszkoli w innych gminach,
zgodnie z zawartym porozumieniem

- rozdz. 80110 - Gimnazjum
plan ogolem: 835.000,00 wykonanie ogolem: 416.682,67 tj. 49,9 % planu

a) wvdatki biezace, w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 42.944,00 wykonanie:

18.151,67 /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 685.036,00 wykonanie: 328.497,52
- zadania statutowe - plan: 107.020,00 wykonanie: 70.033,48

Zobowia^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych oraz swiadczen
na rzecz osob fizycznych stanowily kwote_ 19.700,05 zh

- rozdz. 80113 - Dowozenie uczniow do szkol
plan: 150.000,00 wykonanie: 80.115,63 tj. 53,41 % planu
a) wvdatki biezace , w tym.
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 0
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 62.000,00 wykonanie: 28.674,79
- zadania statutowe - plan: 86.000,00 wykonanie: 51.440,84 - w zakresie

dowozenia uczniow do szkol
Zobowia^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych oraz zadah
statutowych stanowity kwot^ 5.247,89 zi.

- rozdz. 80114 - Zespofy obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol
plan: 112.000,00 wykonanie: 52.104,25 tj. 46,52% planu
a) wvdatki biezace, w tym:

- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 930,00 wykonanie: 0
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 104.070,00 wykonanie: 46.936,05
- zadania statutowe - plan: 7.000,00 wykonanie: 5.168,20 w zakresie

funkcjonowania zespolu d/s obslugi ksi^gowej placowek oswiatowych.
Zobowia^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych stanowily kwot^
2.697,58 zi

- rozdz. 80146 - Doksztctlcanie i doskonalenie nuuczycieli
plan: 12.600,00 wykonanie: 4.369,96

a) wydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 12.600,00 wykonanie: 4.369,96

w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

- rozdz. 80195 - Pozostala dzialalnosc
plan: 918,00 wykonanie: 456,00
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a) wydatki biezace , w tym:
- dotacja na zadania biezace - plan: 918,00 wykonanie: 456,00

dla Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie obstugi Kasy Zapomogowo
Pozyczkowej Nauczycieli - zgodnie z zawartym porozumieniem.

14. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
plan: 25.000,00 wykonanie: 12.692,21 tj. 50,77 % planu

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
plan: 2.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki biezace , w tym:
- zadania statutowe - plan: 2.000,00 wykonanie: 0

- rozdz* 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi
plan: 23.000,00 wykonanie: 12.692,21
a) wydatki biezace , w tym:

- zadania statutowe - plan: 21.000,00 wykonanie: 12.192,21
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 500,00

w zakresie przeciwdziatania alkoholizmowi

15. Dz. 852 POMOC SPOLECZNA
plan: 1.040.938,44 wykonanie: 503.185,47 tj. 48,34 % planu

- rozdz, 85212 - Swiadczenia rodzinne, swiadczenie zfunduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

plan: 658.087,00 wykonanie: 341.098,25
a) wydatki biezace, w tym:

- swiadczenia na rzecz osob fizycznych- plan: 631.487,00 wykonanie: 327.023,90
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 18.300,00 wykonanie: 10.219,34
- zadania statutowe - plan: 8.300,00 wykonanie: 3.855,01
Zobowi^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzen i pochodnych stanowity
kwote. 2.062,89.

- rozdz. 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajqce niektore swiadczenia zpomocy spolecznej, niektore swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajgciach w centrum integracji spolecznej

plan: 7.848,00 wykonanie: 4.220,81
a) wydatki biezace , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 7.848,00 wykonanie: 4.220,81
Zobowiajzania niewymagalne stanowity kwot^ 659,75

. 85214 - Zasilki ipomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
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plan: 41.758,00 wykonanie: 30.564,72
a) wydatki biezace , w tym:

swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 41.758,00 wykonanie: 30.564,72

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
plan: 1.000,00 / w tym udzial gminy 1.000,007 wykonanie : 0
a) wydatki biezace, w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 1.000,00 wykonanie: 0

- rozdz. 85216 - Zasilki stale
plan: 34.739,00 wykonanie: 21.021,50
a) wydatki biezace, w tym:

swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 34.739,00 wykonanie: 21.021,50

- rozdz. 85219 Osrodek pomocy spolecznej

plan: 85.916,00 wykonanie: 42.384,64
a) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 500,00 wykonanie: 0
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 74.416,00 wykonanie: 36.150,97
- zadania statutowe - plan: 11.000,00 wykonanie: 6.233,67

Zobowia/ania niewymagalne w zakresie wynagrodzeh i pochodnych stanowify
kwote_ 2.228,72 zl.

- rozdz. 85228 - Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze
plan: 25.000,007 srodki gminne/ wykonanie: 10.532,22
a) wydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 25.000,00 wykonanie: 10.532,22

w zakresie oplat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Spolecznej

- rozdz. 85295 - Pozostata dzialalnosc
plan: 186.590,44 /w tym srodki nazadaniez udzialem UE -136.104,44

srodki z BP - 23.377,00
udzial gminy - 27.109.00/,

wykonanie: 53.363,33 zl

a) wydatki biezace. w tym:
- dotacja na zadania biezqce - plan: 2.500,00 wykonanie: 1.500,00

celowa na zadania biezace w zakresie wyrownywania poziomu zycia na terenie
gminy

- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 31.607,44 wykonanie: 19.169,68
w zakresie dozywiania podopiecznych oraz dodatkow piel^gnacyjnych

- zadania statutowe- plan: 411,00 wykonanie: 410,06
zwrot nienaleznie pobranej dotacji za 2011 r.



- wydatki z udzialem srodkow UE - plan: 152.072,00 wykonanie: 32.283,59
w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki.
Zobowia^zania nlewymagalne stanowily kwote. 2.773,11 zt.

16. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniow
plan: 25.931,00/w tym udzial gminy 1.000,007 wykonanie: 3.403,00 tj. 13,12% planu
a) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych- plan: 25.931,00 wykonanie: 3.403,00
w zakresie realizacji wyplat stypendiow szkolnych.

17. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

plan: 455.000,00 wykonanie: 20.928,56 tj. 4,6% planu

- rozdz. 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona wod
plan: 291.000,00 wykonanie: 0
a) wydatki maja^tkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udzialem srodkow UE -
plan: 291.000,00 wykonanie: 0
w zakresie budowy 35 szt. przydomowych naturalnych oczyszczalni sciekow

- rozdz. 90015 - Oswietlenie ulic , placow i drog
plan: 40.000,00 wykonanie: 15.816,16 tj. 39,54 % planu/
a) wydatki biezace, w tym :
- zadania statutowe-plan: 40.000,00 wykonanie: 15.816,16 w zakresie

energii elektrycznej oraz oplat za konserwacj§ oswietlenia ulicznego.

- rozdz. 90095 - Pozostala dzialalnosc
1 plan : 124.000,00 wykonanie : 5.112,40

a) wvdatki biezace , w tym:
- zadania statutowe - plan: 30.000,00 wykonanie: 5.100,00 w zakresie
skladek czlonkowskich na rzecz Zwia^zku Gmin Regionu Kutnowskiego w
Kutnie, w ogolnej kwocie 2.100,00, oplaty za utrzymanie miejsca w schronisku
dla zwierzat kwota 1.800,00 zl oraz wydatki zwiajzane z ochronq. srodowiska w
kwocie 1.200,00 zl

b) wydatki maiatkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 70.000,00 wykonanie: 0
w zakresie zakupu ci^gnika wraz z beczk^asemzacyjnq.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udzialem srodkow UE -
plan: 24.000,00 zl wykonanie: 12,40 zl w zakresie zadania zwia^zanego z

budowy pomostu nad stawem wodnym w Oporowie
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18. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan: 129.000,00 wykonanie: 70.805,38 tj. 54,88 % planu

- rozdz. 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
plan : 2.000,00 wykonanie: 805,38

a) wydatki biez^ce, w tym:
- zadania statutowe - plan: 2.000,00 wykonanie: 805,38 w

zakresie funkcjonowania swietlicy wiejskiej w Kamiennej / energia elektryczna/

- rozdz. 92116- Biblioteki
plan: 125.000,00 wykonanie: 70.000,00

a) wydatki hie/ace, w tym:
- dotacja na zadania biez^ce - plan: 125.000,00 wykonanie: 70.000,00
podmiotowa z budzetu gminy dla Samorzajdowej Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytkow i opieka nadzabytkami
plan: 2.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki biezace, w tym
- zadania statutowe - plan: 2.000,00 wykonanie: 0 w zakresie ochrony zabytkow

19. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
plan: 10.000,00 wykonanie: 7.520,81 tj. 75,21% planu

- rozdz. 92605 - Zadania >v zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki biezace, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.000,00 wykonanie: 438,20
- zadania statutowe - plan: 9.000,00 wykonanie: 7.082,61 w zakresie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Zobowia^zania niewymagalne w zakresie wynagrodzeh i pochodnych oraz
zadan statutowych stanowtfy kwote_ 95,80 zt.

Reasumuja^c powyzsza^ informacje^ stwierdza si$ , ze dochody
planowane w kwocie 6.123.611,68 zl zrealizowano w wysokosci 3.402.142,31 zl
co stanowi 55,56 % planu rocznego, natomiast wydatki planowane w kwocie
6.917.335,52 zl zrealizowano w wysokosci 3.114.743,40 co stanowi 45,02% planu
rocznego.
Wykonanie budzetu za I polrocze 2012 r. zamkn^to si? nadwyzkq budzetu
w kwocie 621.428,86 zl / na planowany deficyt w kwocie 190.487,00 zl/.
Wykonanie nadwyzki budzetu spowodowane bylo przede wszystkim brakiem
realizacji zadan inwestycyjnych w I polroczu b.r.

Plan przychodow budzetu na dzien 30.06.2012 stanowi kwot§ 658.699,30 w tym:
z wolnych srodkow, jako nadwyzki srodkow pieni^znych na rachunku budzetu
gminy, wynikaj^cych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych, w kwocie
120.074,00 oraz z kredytow i pozyczek w roku biez^cym, kwocie 538.625,30x1.
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Wykonanie: 120.074,06 - byly to wolne srodki.
Kredyty i pozyczki zostanq uruchomione w II polroczu b.r.

Plan rozchodow budzetu ustalono w kwocie 468.212,30 zl z przeznaczeniem na
przypadajajce w 2012 roku do splaty zobowia^zania, w tym:

1. splat§ czterech rat kredytu zaci^gni^tego w roku 2011
w Banku PKO BP S.A. w kwocie 70.000,00 / tj. 4 raty po 17.500,00/

2. splat? raty kredytu inwestycyjnego zaci^gni?tego w roku 2008 w Banku Ochrony
Srodowiska w Lodzi w kwocie 88.691,10 z\. splate^ czterech rat pozyczki dlugoterminowej zaci^gni^tej w roku 2008 w

Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w
kwocie 11,580,00 zl. / tj. 4 raty po 2.895,00 zl/

4. splat$ rat kredytu inwestycyjnego i obrotowego zaci^gniejtego w roku
2009 w ING Bank Slaj>ki w kwocie 145,000,04 zl / tj. 4 raty po 20.768,31
i4 ra typo 15.481,70zl/

5. splat$ 4 rat kredytu zaci^gni^tego w roku 2010 w Banku Polskiej Spoldzielczosci
w kwocie 152.941,16/ tj. 4 raty po 38.235,29 zl/

Wykonanie rozchodow w I polroczu 2012 roku /splacone kredyty i pozyczka/
stanowily kwot§ 278.451,70 zl, zaplacone odsetki od kredytow i pozyczki wynosity
58.866,43 z l .

Niesplacone kredyty i pozyczki na dzieh 30 czerwca 2012 roku stanowily
kwot? ogolem 1.723.487,86 zl, w tym: w Banku PKO BP niesplacony kredyt
stanowi kwote_ 315.000,00 , w Banku Ochrony Srodowiska stanowi kwote_
532.147,41 zl, w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi stanowi^kwote_ 55.017,00 zl, w ING Bank Sla^ski stanowi^kwot^
362.499,90 zl oraz w Banku Polskiej Spoldzielczosci 458.823,55 zl

Zobowi^zania niewymagalne na dzieh 30 czerwca 2012 roku wynosily 120.625,56
zl i dotyczyly wydatkow biez^cych w zakresie zadah statutowych oraz wynagrodzeh
i pochodnych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na dzieh
30.06.2012 r. dochody stanowity kwote. 17.571,72 / na plan 25.000,007 i pochodzily
z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu.
Natomiast wydatki wynosily 12.692,21 /na plan 23.000,00/ i dotyczyly profilaktyki i
rozwia^zywania problemow alkoholowych.



W zakresie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii wydatki nie
wystaj)ily /plan wydatkow 2.000,007.

Na rok 2012 w zakresie wplywow i wydatkow zwia^zanych z gromadzeniem srodkow
z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska ustalono plan dochodow oraz plan
wydatkow zwiajzanych z gospodarka_ komunaln% i ochrony srodowiska w kwocie
5.000,00 z l .
W I polroczu 2012 roku wykonanie dochodow biezqcych- wlasnych stanowilo
kwot§ 1.961,48 zl, natomiast wydatki biez^ce- zadania statutowe w zakresie
gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska stanowily kwot? 1.200,00 zl -oplata za
edukacyjny program ekologiczny.

WOJ

Robert Pawlikoweki



II. INFORMACJA O PRZEBIEGU ZADAN INWESTYCYJNYCH
PRZYPADAJ^CYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

NA DZIEN 30 CZERWCA 2012 R.
1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102 369

E- OPOROW- WOLA OWSIANA
a) srodki zaplanowane w budzecie gminy

/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 / 230.000,00
b) srodki wydatkowane na zadanie 52,30

2. MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
a) srodki zaplanowane w budzecie gminy

/ dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 / 60.000,00
b) srodki wydatkowane na zadanie 0

3. MONTAZ KOTLA CO \ KOTLOWNI
) BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W SZCZYCIE

a) srodki zaplanowane w budzecie gminy
/dz.801, rozdz. 80101 § 6050/ 74.749,00

b) srodki wydatkowane na zadanie 0

4. BUDOWA 35 SZT. NATURALNYCH PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW NATERENIE GMINY OPOROW

/ z udzialem srodkow UE/
a) srodki zaplanowane w budzecie gminy ogolem: 291.000,00, w tym

/ dz. 900, rozdz. 90001 § 6057 / 256.025,00
/ dz. 900, rozdz. 90001 § 6059/ 34.975,00

b) srodki wydatkowane na zadanie 0

5. REKREACJA NAD WOD^ - BUDOWA POMOSTU
I PRZY STAWIE WODNYM W OPOROWIE ORAZ

ZAKUP CZTERECH JEDNOSTEK PLYWAJ^CYCH
/ z udzialem srodkow UE/

a) srodki zaplanowane w budzecie gminy ogolem: 24.000,00 w tym:
/ dz. 900, rozdz. 90095 § 6057 / 15.809,19

/ dz. 900, rozdz. 90095 § 6059 8.190,81
b) srodki wydatkowane na zadanie 12,40

6. ZAKUP CI^GNIKA WRAZ Z BECZK^ ASENIZACYJN^
a) srodki zaplanowane w budzecie gminy 70.000,00

/ dz.900 rozdz. 90095 § 6050 /
b) srodki wydatkowane na zadanie 0

Ogolem plan na zadania inwestycyjne: 749.749,00
Ogolem wydatki inwestycyjne : 64,70

W6JTGM1NY



III. INFORMAC JA O KSZTALTOWANIU
W P F GMINY OPOROW,

WEDLUG PLANOW
NADZ. 01.01.2012 R. I NADZ. 30.06.2012 R.

L.p.

1.

1.a

1.b

1.C

2.

2. a

2.b

2.c

2.d

2.e

3.

4.

4.a

5.

6.

7.

7.a

7.b

8.

9.

10.

Wyszczegolnienie

Dochody ogbtem, z tego:

dochody biezace

dochody maja^tkowe, w tym

ze sprzedazy majajku

Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od:
kredytbw i pozyczek oraz wyemitowanych papier6w
wartoSciowych), w tym:

na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

zwia^zane z funkcjonowaniem organ6w JST
/pozostate wydatki biezace/
z tytutu gwarancji i pore.czen, w tym:

gwarancje i por^czenia podlegajape wytajszeniu z
Iimit6w sptaty zobowî zari z art. 243 ufp/1G9sufp
wydatki biezace obj^te limitem art. 226 ust. 4 ufp

R6znica{1-2)

Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych plus wolne
srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:

nadwyzka budzetowa z lat ubiegiych plus wolne
Srodki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na
pokrycie deficytu budzetu roku bieza^cego
Inne przychody nie zwiqzane z zacia^nî ciem dlugu
/wolne Srodki/
Srodki do dyspozycji (3+4+5)

Sptata i obstuga dlugu, z tego:

rozchody z tytutu sptaty rat kapitalowych oraz
wykupu papier6w wartofeciowych
wydatki biezace na obstug? dtugu,
w tym odsetki

Inne rozchody (bez splaty dlugu np- udzielane
pozyczki)

Srodki do dyspozycji (6-7-8)

Wydatki majgtkowe, w tym:

PROGNOZA
NA 01.01 .2012

6.570.000,00

6.410.500,00

159.500,00

30 000,00

5 864.238,00

3428.383,00

2435.855,00

0,00

0,00

179.520,00

705.762,00

0,00

0,00

0,00

705.762,00

583.212,30

468.212,30

115000,00
113.000,00

0,00

122.549,70

744.000,00

PROGNOZA
NA 30.06.2012

6.726.848,52

6.582.643,32

144.205,20

30.000,00

6.052.586,52

3.460.066,68

2.592.519,84

0,00

0,00

152.072,00

674.262,00

0,00

0,00

120.074,00

794.336,00

583.212,30

468.212,30

115.000,00
113.000,00

0,00

211.123,70

749.749,00
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10. a

11.

12.

13.

13. a

13. b

14.

15,

15.a

15.b

15. c

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

wydatki majajtkowe obje.te limitem art. 226 ust. 4
ufp

Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)

Rozliczenie budzetu (9-10+11)

Kwota dtugu, w tym:

taczna kwota wyt^czeri z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp
orazart. 170 ust. 3 sufp
kwota wytapzeh z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.
169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok
budzetowy
Kwota zobowicizah zwia^zku wsp6ttworzonego przez
jst przypadajajoycn do sptaty w danym roku
budzetowym podlegajapa doliczeniu zgodnie z art.
244 ufp
Relacja planowanej t^cznej kwoty sptat zobowi^zah
do dochodbw/ bez wytaczeii/
Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art,
243 ufp
Planowana tajszna kwota sptaty zobowia^zah po
uwzgle_dnieniu art. 244
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243
w danym roku
Spetnienie wskaznika sptaty z art. 243 ufp po
uwzgl^dnieniu art. 244 ufp

Planowana Jaczna kwota sptaty zobowiazah do
dochod6w og6tem -max 15% z art. 169 sufp

Zadtuzenie/dochody og6tem t(13-13a):1] - max
60% z art. 170 sufp/ bez wytaczen/
Zadtuzenie/dochody og6tem [(13-13a):1] - max
60% z art. 170 sufp/ z wy^czeniami/

Dochody ogotem

Wydatki ogoteni

Wynik budzetu (19 -20)

Przychody budzetu

Rozchody budzetu

398.475,00

621.450,30

0,00

2.001.939,56

0,00

0,00

0,00

8,85%

1,84%

8,85%

7,02%

N1E

8,85%

32,80%

32,80%

6.570.000,00

6.723.238,00

-153.238,00

621.450,30

468.212,30

291.000,00

538.625,30

0,00

2.072.352,56

190.487,00

0,00

0,00

8,64%

1,84%

8,64%

6,62%

N1E

8,64%

30,81%

27,98%

6.726.848,52

6.917.335,52

-190.487,00

658.699,30

468.212,30

1. Plan dochodow ogolem na przestrzeni I polrocza 2012 roku zwi^kszyl
si§ o kwot$ 156.848,52 zl w zakresie dochodow biezajcych i
majatkowych. Zmiany planow dotyczyly m.in. zmniejszenie kwoty
subwencji oswiatowej, zwie_kszenia i zmniejszenia dotacji na zadania
zlecone i wlasne, zwie_kszenia dochodow wlasnych,
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w tym: plan dochodow maja.tkowych zmniejszyl si? o kwot? 15.294,80
zl. Wplyw za zmian? planu mialo zmniejszenie kwoty dotycza.cej
udziatu mieszkaricow w kosztach zadania inwestycyjnego o kwot?
31.500,00 zl oraz zwi?kszenie planu w zakresie platnosci przyznanej
pomocy na zadanie inwestycyjne o kwot? 16.205,20 zl

2. Plan wydatkow ogoiem na przestrzeni I polrocza zwi?kszyl si? o kwot?
194.097,52 zl w tym: plan wydatkow maja.tkowych/ inwestycyjnych/ na
zadania przypadaja.ce do realizacji w 2012 roku na przestrzeni 1 polrocza
zwi?kszyl si? o kwot? 5.749,00 zi i wynosi 749.749,00 zl.

3. Planowane dochody ogolem sa^nizsze od planowanych wydatkow
ogotem. Roznica stanowi planowany w roku 2012 deficyt budzetu w
kwocie 190.487,00 zt.

4. Nadwyzka srodkow pieni^znych w postaci wolnvch srodkow na dzien
30.06.2012 r. stanowi kwote. 0,06 zl.- w I polroczu wolne srodki w
kwocie 120.074,00 zl skierowano na przychody budzetu i przeznaczono
na splate^ wczesniej zaci^gni^tych zobowia.zan.

5. Planowane rozchody budzetu na przestrzeni I potrocza nie ulegfy
zmianie i stanowia^kwot? 468.212,30 zl

6. Planowane srodki na obsluge_ dlugu gminy na dz. 30.06.2012 stanowia^
kwote. 115.000,00 zl i w I polroczu nie ulegly zmianie.

7. Planowane przychody na przestrzeni I polrocza ulegly zmianie i
stanowi^kwot? 658.699,30 zl i pochodza; z kredytu w kwocie
348.138,30; z pozyczki na wyprzedzaja.ce finansowanie w kwocie
190.487,00 zl oraz z wolnych srodkow w kwocie 120.074,00 zl

8. Laczna kwota dlugu gminy / raty plus odsetki/ przypadaja.ce do splaty w
roku 2012 na dzien 30.06.2012 stanowia. 8,64% planowanych dochodow
ogolem / max 15% / - wskaznik zmniejszyl si? o 0,21%.

9. Zadluzenie gminy / bez wylaczen/ na dz. 30.06.2012 stanowi 30,81%
planowanych dochodow ogolem / max 60% / - wskaznik zmniejszyl si?
o 1,99%.

lO.Zadluzenie gminy / z wylaczeniami / na dz. 30.06.2012 stanowi 27,98%
planowanych dochodow ogolem / max 60% / - wskaznik zmniejszyl si?
o 4,82 %.

1 l.Na dzien 30.06.2012 r. dochody bieza.ce planowane i wykonane sa.
wyzsze od wydatkow bieza.cych planowanych i wykonanych.
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IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIEWZIEC NA DZ. 30.06.2012 R.

*- "

1. Plan wydatkow objftych Hmitem / przedsi^wzifcia/ na przestrzeni
I polrocza 2012 r. ulegt zmianie i stanowi kwotf 152.072,00 zl.

Zadanie realizowane w zakresie wydatkow biezacych.

Realizacie przedsiewziecia przedstawia ponizsza tabela:

Lp.

»
9

1.

Nazwa

2
Program
Operacyjny
Kapital
Ludzki;
Promocja
Integracji
Spolecznej
,,Lepsze
jutro"

Okres
realizac

3

2009-
2013

L^czne
naklady
finansowe
2009-2013

4

672.840,00

Wydatki
poniesione
w latach
2009-2011

5

202,223,28

Limit
wydatkow
na2012r.

6

152.072,00

Wydatki
poniesione
na
dz.30.06.2012

7

30.465,08

Realizacja
w 2012 r.

/7 :6 /
8

20,03%

Realizacj
ogolem

/5+7:4/
9

34,58%

Jest to przedsi^wzi^cie realizowane w zakresie wydatkow biezacych
z udzialem srodkow unijnych. W roku 2012 dotacja na zadanie stanowi
kwot^ 136.104,44 zl, natomiast udzial wlasny / srodki gminne/ stanowi
kwot§ 15.967,56 zl. Celem przedsi^wzi^cia jest m.in.:
- wzmocnienie kadry Osrodka Pomocy Spolecznej poprzez zatrudnienie
dwoch pracownikow socjalnych
- wsparcie osob bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
korzystaja^cych z pomocy Spolecznej w celu podnoszenia ich
kwalifikacji zawodowych poprzez udzial w szkoleniach.
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2. Plan wydatkow objetych limitem / przedsiewziecia/ na przestrzeni
I polrocza 2012 r. ulegl zmianie i stanowi kwot$ 291.000,00 zl.

Zadanie realizowane w zakresie wydatkow majatkowych
/ inwestycyinych/.

Realizacje przedsiewziecia przedstawia ponizsza tabela:

Lp.

1

I

Nazwa

2
Budowa 35
szt.
naturalnych
przydomowyc
h oczyszczalni
sciekow na
terenie
Gminy
Oporow

Okres
realizac
Ji

3

2011-
2012

La^czne
naklady
fin an s owe
2009-2013

4

312.525,00

Wydatki
poniesione
w roku
2011

5

21.525,00

Limit
wydatkow
na 2012 r.

6

291.000,00

Wydatki
poniesione
na
dz.30,06,2012

7

0

Realizacja
w 2012 r.

11:61
8

0%

Realt
ogole

/5+7:
9

6,89

Jest to przedsi^wzi^cie realizowane w zakresie wydatkow majatkowych
z udzialem srodkow unijnych w latach 2011-2012. La^czne naklady
finansowe na zadanie stanowiq. kwote_ 312.525,00 zt.
W roku 2011 wydatkowano kwot^ 21.525,00 z przeznaczeniem na
dokumentacje^
Udzial mieszkancow w calym zadaniu stanowi kwot$ 119.525,00 zl tj,
38,24% l^cznych nakladow fmansowych.
Srodki unijne w ramach pomocy na zadanie stanowic b^da^ kwot§
190.487,00 zl tj. 60,95 % calosci zadania, natomiast udzial wlasny /
srodki gminne/ stanowic be_dzie kwot^ 2.513,00 zl tj. 0,81 % calosci
zadania.
Celem przedsiewziecia jest poprawa warunkow zycia mieszkancow
oraz srodowiska przyrodniczego- oczyszczalnie sciekow 53. o wysokim
stopniu usuwania zanieczyszczen

WOJ

Robert


